Rice Pudding
Πουτίγκα βανίλιας, sticky rice και
γλυκιά κανέλα! Μια γεύση που θα σας
κάνει να αναπολήσετε τις παιδικές σας
στιγμές!

Nrg
Η γεύση του γνωστού και αγαπημένου
ενεργειακού ποτού σε μια πρωτότυπη
εκτέλεση με την προσθήκη ροδιού
και εξωτικών φρούτων.

Nek
Melon Lemonade...
Ώριμο,
γλυκό
πεπόνι με μια δόση
λεμονάδας
και
ζάχαρη. Απλό και
ζωηρό για all day vaping !!!

Lord
Πουτίγκα με βατόμουρα...
Αγαπημένη
συνταγή
με ζύμες και μπισκότα
πλαισιωμένη
με
μια
εξαιρετική
μίξη
βατόμουρων!!!
Βραβείο Best Special Flavour Vapexpro 2021
Athens

Sona
Ice Grape …
Ένας “παγωμένος”
συνδυασμός
από
μπλέ
βατόμουρα,
σταφύλια
και
τσιχλόφουσκες με
ένταση και ευχάριστη
επίγευση !!!

Pap
Μπισκότο ...
Απαλό,
γλυκό
και
γεμάτο αναμνήσεις. Το
μπισκοτάκι που τρώγαμε
στο πρωινό μας όταν
ήμασταν παιδιά!!!
Βραβείο Best New Coming Sweet Vapexpro 2021
Athens

Lamda
Coffee Toffee...
Καραμελωμένη ζάχαρη,
σοκολάτα και μια ιδέα
από ξηρούς καρπούς
μαζί με καφέ εσπρέσο,
μας
κερνάνε
την
απόλαυση αυτού του
υγρού.

The Prince

Gentleman

Ένα
ημικαπνικό
υγρό με old school
χαρακτήρα.
Απαλός
καπνός πλαισιωμένος
από κρέμα βανίλιας
και τραγανή ζύμη.
Ένας
φόρος
τιμής
στα ημικαπνικά υγρά
που μας έκαναν να
αγαπήσουμε το άτμισμα.

Σκούρα φύλλα καπνού
έχουν αναμειχθεί με
ξανθά φύλλα flue cured
για να δημιουργήσουν
μια
καπνική
βάση
πούρου.
Προσθέσαμε
νότες καραμέλας, ξηρών
καρπών και βανίλιας,
για να δημιουργήσουμε
ένα υγρό που θα σας
συντροφεύει όλη μέρα.

El Matador
Αρωματικός καπνός. Aναμείξαμε καπνά
burley, virginia και black cavendish.
Προσθέσαμε λίγο kentucky bourbon,
καραμέλα και βανίλια, για να φτιάξουμε
ένα υγρό με χαρακτήρα, απαλή γεύση, για
τους λάτρεις των καπνικών.

Wild West

Whip

Καπνικό με αισθησιακή
καραμέλα
που
σε
μεταφέρει
σε
άλλες
εποχές.

Ο απόλυτος καλοκαιρινός
συνδυασμός,
kiwi
αγκαλιασμένο από καρδιά
καρπουζιού.

Django
Το πάθος και η ορμή
του
DJANGO
είναι
συγκεντρωμένη σε αυτή
την απίστευτη συνταγή,
η συλλογή από τις
ώριμες φράουλες που
αγκαλιάζουν την κρέμα θα
σας δώσει την γεύση που
ψάχνατε για καιρό.

Wanted
Ατέλειωτες
μήλου
με
κανέλας.

στρώσεις
“υποψίες”

Texas

Saloon

Εξωτικό
dragonfruit
περικυκλωμένο
από
ελαφριά κρέμα μπανάνας.

Το ιδανικό καπνικό άρωμα
για “τολμηρούς”, όπου το
bourbon περιστοιχίζεται
από βανίλια και εξωτική
καρύδα.

Revolver
Συνδυασμός
μάνγκο
και ανανά βουτηγμένα
σε
ελαφριά
κρέμα
πορτοκαλιού
με
την
μοναδική αίσθηση δροσιάς
που αφήνει ο πάγος στο
τελείωμά του.

Bullet
Το κλασικό RY βυθισμένο
σε κρέμα βανίλιας.

